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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno: SWAN, a. s.
Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47 258 314
Deň vzniku: 7. 8. 2015
Právna forma: akciová spoločnosť
Hlavný predmet činnosti:
• poskytovanie elektronických komunikačných služieb (sprostredkovanie prístupu k sieti internet,
prenos dát, prenájom okruhov, prenos hlasu cez IP, verejná telefónna služba, retransmisia, iné
elektronické komunikačné služby) prostredníctvom pevných a bezdrôtových elektronických
komunikačných sietí a káblového distribučného systému
• Zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete
prostredníctvom technológie FWA/Fidex Wireless Access/ v stanovenom úseku pásma 26 GHz
a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete
• Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej
služby v rozsahu pridelených frekvencií od 3490 - 3510 MHz
• Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej
služby v rozsahu pridelených frekvencií od 3640 - 3680 MHz
• Prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu č. TKR 353/2015 vydaného
Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a
o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších právnych predpisov
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Počet zamestnancov:
• priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2018 bol 196, z toho 29 vedúcich
zamestnancov a 11 vo vedení a riaditelia.
Informácie o orgánoch spoločnosti:
Predstavenstvo:
Ing. Juraj Ondriš, predseda
Ing. Michal Rybovič, podpredseda
Ing. Miroslav Strečanský

Dozorná rada:
Ing. Vladimír Hašík
Ľubomír Geľo
Lukáš Koller
Ing. Ivan Leščák
Ing. Peter Galbavý
Vojtech Nagy
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CHARAKTERISTIKA
SPOLOČNOSTI
SWAN, a.s. je prevádzkovateľom slovenskej
národnej
telekomunikačnej
siete
a
poskytovateľom
dátových,
hlasových
a
internetových služieb. Za spoločnosťou stojí
kapitál ovládaný slovenskými investormi,
spoločnosťou DanubiaTel a investičným
fondom spravovaným spoločnosťou Sandberg
Capital.
SWAN je pokračovateľom rozvojových aktivít
mnohých úspešných operátorov na slovenskom
trhu a výsledkom ich systematického
konsolidovania v období pôsobenia SWANu
od roku 2001. Spoločnosť čerpá z bohatého
dedičstva, úspechov a know-how na Slovensku
pôsobiacich značiek ako napr. Euroweb,
Telenor Networks, Nextra a GTS resp. neskôr
BENESTRA, ktoré viedli proces liberalizácie
slovenského telekomunikačného trhu.

SWAN je tretím najväčším poskytovateľom
Internetového pripojenia na Slovensku.
Poskytuje služby takmer 80.000 domácnostiam
a je trhovou dvojkou v poskytovaní
telekomunikačných služieb na pevnej sieti
podnikovým zákazníkom. SWAN prevádzkuje
rozsiahlu LTE sieť, buduje nové FTTH projekty
a sústredí sa okrem organického rastu aj na
akvizície úspešných regionálnych operátorov.
Patrí medzi lídrov v oblasti manažovaných
služieb s pridanou hodnotou, predovšetkým čo
sa týka riešení sieťovej bezpečnosti a ochrany
proti hrozbám a útokom z Internetu. SWAN
prevádzkuje vlastné špičkové Tier III dátové
centrum.
Vysoká dostupnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť
služieb a tiež spoločenská zodpovednosť
SWANu v oblasti ekológie je riadená
certifikovanými normami ISO 9001, ISO 14001,
ISO 20001 a ISO 27001.

Výročná správa spoločnosti SWAN, a. s. za rok 2018
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PRÍHOVOR
GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vážení akcionári, zákazníci a zamestnanci,
rok 2018 bol v histórii SWANu kľúčovým. Tento
príhovor píšem v nových priestoroch, v ktorých
sedí už zjednotená firma, no hovoriť budem o
roku, v ktorom ešte fungovali dve samostatné
entity – SWAN, a.s. a BENESTRA, s.r.o. Na
začiatku roka sme ešte nevedeli, či a kedy
sa nám podarí týchto dvoch silných hráčov
spojiť. Súhlas Protimonopolného úradu SR sme
získali v apríli 2018 a po podpise transakčných
dokumentov v polovici mája, začali obe firmy
fungovať pod novým spoločným manažmentom
a so zjednotenou organizačnou štruktúrou.
Začali sme s integráciou a dnes môžem
s istotou povedať, že za sedem mesiacov
sme implementovali spojenú organizačnú
štruktúru, kde sme po obsadení pozícií v senior
manažmente zjednotili celý stredný manažment.
Prerozdelili sme kmene zákazníkov, zjednotili
produktové portfólio, pričom paralelne
prebiehali aj integračné procesy v technických
zložkách smerujúce o.i. k zjednoteniu
chrbticovej siete. Zaviedli sme jednotný účtový
systém, kompletne sme insourceovali služby
call centra a zjednotili sme aj odmeňovacie
systémy. Rozhodli sme tiež o budúcej značke
a jej vizuále. Jej DNA reprezentuje kľúčové
hodnoty našej spoločnej identity. Bez narušenia
kontinuity napriek zlučovaniu, pokračujeme
ďalej a chceme obhájiť certifikácie na ISO
normy 27000, 20000, 14000 a 9000.

Výsledkom všetkých spomínaných procesov
je nová, silná spoločnosť vystupujúca od
začiatku roka 2019 pod jednotnou identitou a
obývajúca nové, moderné a hlavne spoločné
priestory. SWAN už nie je malá firma, ale veľký
národný telekomunikačný operátor. Po zlúčení
s BENESTROU vznikol na trhu štvrtý silný hráč s
ambíciou ďalšieho rastu v segmente firemných
zákazníkov i domácností. Očakávania sú teda
naozaj veľké, a to nielen zo strany zákazníkov
ale aj akcionárov.

>

K týmto očakávaniam pristupujem s veľkým
rešpektom a odhodlaním zároveň. Pri svojom
nástupe do pozície CEO som avizoval ako
jeden z hlavných cieľov previesť firmu cez
hranicu sto miliónov eur ročného obratu. Tento
cieľ chcem dosiahnuť v priebehu troch rokov,
pričom ho nie je možné realizovať bez toho, aby
sme robili aktívny rozvoj biznisu, vyhľadávali
nové príležitosti a sústredili sa na vývoj nových
produktov a služieb.

Príhovor generálneho riaditeľa
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SWAN je veľmi silný najmä v poskytovaní
služieb firemným zákazníkom, kde si chceme
udržať pozíciu dvojky na trhu a naďalej rásť v
oblasti info-komunikačných tzv. ICT služieb.
Veľký potenciál vidím v konvergentnej ponuke
s mobilnými službami sesterskej spoločnosti
SWAN Mobile, a.s. V oblasti rezidenčných služieb
sa chceme do troch rokov stať trojkou na trhu
a zvýšiť počet zákazníkov z aktuálnych 70-tisíc
na 150-tisíc. Podobne ako v B2B segmente, aj
v rezidenčnom svete je trendom fixno-mobilná
konvergencia a poskytovanie širšieho portfólia
služieb jednotlivým domácnostiam.

Rok 2018 znamenal pre SWAN nielen posun
na pozíciu jednoznačného vyzývateľa veľkej
trojky operátorov a jednu z najväčších fúzii na
novodobom telekomunikačnom trhu. Bol to
zároveň úspešný rok, v ktorom sa podarilo splniť
finančné ciele spoločnosti na 100%. Pred nami
stoja nové výzvy, ktoré si vyžadujú ďalšie kroky
a spoločné úsilie. V novej, zjednotenej firme
cítim silný záväzok jednotlivcov i tímov postaviť
sa týmto výzvam čelom a vybudovať zo SWANu
stabilného a ešte silnejšieho slovenského
poskytovateľa služieb. Verím, že sa nám to
spoločnými silami podarí dosiahnuť.

Mimoriadne dôležitou prioritou je mať naozaj
motivovaný tím ľudí, ktorých práca baví a
napĺňa. Zo SWAN-u chcem vytvoriť firmu, kde
ľudia môžu rásť, spoločne i zvlášť dosahovať
vytýčené ciele. Bez ľudí sa takéto ambiciózne
ciele plniť nedajú. Napomáhať tomu musí
aj ideálna firemná kultúra, ktorá je v každej
firme integrálnou súčasťou spokojnosti
zamestnancov a preto sa na jej implementáciu
budeme spoločne s celým manažment tímom
sústrediť.

Roman Vavrík
generálny riaditeľ
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BETTER TOGETHER
Príbeh fúzie SWAN a BENESTRA

23. 5. Slovenský investičný fond Sandberg Capital a spoločnosť DanubiaTel oznámili, že sa
2017 dohodli na zlúčení svojich telekomunikačných operátorov Benestra a SWAN. Obe strany
budú v spoločnom podniku vlastniť rovnaký podiel - po 50 percent - a na strategickom
smerovaní firmy sa budú podieľať spoločne. DanubiaTel bude mať vzhľadom na dlhoročné
skúsenosti manažérsku kontrolu. Sandberg Capital bude pôsobiť v pozícii finančného
partnera, a bude sa venovať finančnej stránke spoločnosti, ako aj ďalším prípadným
akvizíciám.
21. 3. Protimonopolný úrad SR schválil vytvorenie spoločného podniku spojením spoločností
2018 SWAN a Benestra. Úrad rozhodol po viac ako sedemmesačnom detailnom preskúmavaní
transakcie a námietkach konkurencie.
15. 5. Podpisom posledných transakčných dokumentov medzi spoločnosťami DanubiaTel a
2018 Sandberg Capital sa zavŕšil proces tzv. closingu. Akcionári schválili aj nové organizačné
štruktúry a nový spoločný manažment oboch firiem, ktorý začne bezodkladne pracovať
na zlúčení subjektov, zjednotení obchodných stratégií a plánov ďalšieho rozvoja. V
novom senior manažmente oboch spoločností na identických postoch zasadnú riaditelia,
ktorí doteraz pôsobili v jednej alebo druhej firme a budú viesť príslušné tímy u oboch
operátorov.

<

Príbeh fúzie SWAN a BENESTRA
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12. 9.
2018

Nový telekomunikačný operátor, ktorý vznikne spojením BENESTRY a SWANu, bude
vystupovať pod menom SWAN. Pôvodnú modrú farbu v logu spoločnosť nahradí fialovou.
Manažment a akcionári BENESTRY a SWANu zvažovali tri alternatívy – úplne novú značku,
brand, ktorý by vznikol spojením dvoch existujúcich alebo zachovanie jedného z názvov.
Pri rozhodovaní o novom brande napokon zavážila najmä vysoká znalosť a hodnota
značky SWAN. Podľa analýz a odhadov by novej značke trvalo minimálne štyri roky a stálo
by to okolo 15 miliónov eur, kým by parametre poznateľnosti dostali na úroveň SWANu.

13. 9.
2018

V Šamoríne sa uskutočnil prvý spoločný teambuilding zamestnancov SWANu a Benestry,
ktorý odštartoval prezentáciou novej korporátnej identity a hodnôt spoločnosti. Išlo o
prvé spoločné podujatie pre teamy oboch spoločností.

1. 10.
2018

V Prešove vzniklo spoločné Call Centrum SWANu, ktoré nahradilo dovtedy existujúce
outsourcované riešenie. Okrem rezidenčných zákazníkov SWAN a Benestry Call Centrum
začalo poskytovať služby aj sesterskej spoločnosti SWAN Mobile.

21. 11. Odborná porota HERMES – Komunikátor roka 2018 si všimla spoločnú komunikáciu
2018 Benestra a SWAN počas masívnych DDoS útokov v lete 2018 a ocenila ju cenou v
kategórii Krízová komunikácia. V čase prebiehajúcej fúzie išlo o náročnú výzvu zastrešiť
komunikáciu oboch firiem, keď sa cieľom útokov zo zahraničia stali viacerí zákazníci
SWANu a Benestry.

>

1. 12.
2018

Zamestnanci SWANu a Benestry sa
presťahovali do nového spoločného sídla
spoločnosti na Landererovej 12. Stalo sa
tak mesiac pred definitívnym zlúčením
do jednej právnej identity. Budova L12
v komplexe Eurovea City patrí medzi
najmodernejšie administratívne budovy
v Bratislave. Presťahovaním zo štyroch
rozdielnych lokalít v meste sa zavŕšila
fáza spájania teamov, ktoré takto mohli
začať efektívnejšie spolu komunikovať a
spolupracovať na jednom pracovisku.

1. 1.
2019

Došlo k definitívnemu zlúčeniu spoločností SWAN a Benestra, pričom právnym nástupcom
oboch spoločností sa v dôsledku univerzálnej sukcesie k 1.1.2019 stala obchodná
spoločnosť SWAN, a.s. Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. zanikla bez likvidácie. Spoločnosť
SWAN, a.s. prevzala všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s. r. o.,
ktorá bola vymazaná z Obchodného registra.

Výročná správa spoločnosti SWAN, a. s. za rok 2018
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VEDENIE SPOLOČNOSTI
Roman Vavrík
Generálny riaditeľ
Roman Vavrík vyštudoval strategický manažment na Fakulte
Managementu Univerzity Komenského v Bratislave a obchod na Webster
University vo Viedni. V roku 2007 nastúpil ako konzultant stratégie
do spoločnosti Slovak Telekom, a. s. O tri roky neskôr sa stal vedúcim
tímu korporátnej stratégie, kde ako poradca výkonného manažmentu
pracoval na kľúčových celofiremných projektoch vrátane akvizícií firiem.
Od roku 2012 bol menovaný za vedúceho marketingového oddelenia
pre B2B segment, kde zodpovedal za riadenie marketingových aktivít
pre korporátnych zákazníkov. Zároveň zodpovedal za vývoj nových
produktov pre celý B2B segment, rozvoj nového biznisu a riadenie
kľúčových projektov v oblasti ICT, Cloud a M2M služieb. V roku 2014
nastúpil na pozíciu riaditeľa marketingu a predaja v dcérskej spoločnosti
DIGI Slovakia, v ktorej ako člen výkonného manažmentu zodpovedal za
obchodné výsledky, definovanie a implementáciu obchodnej stratégie
v oblasti rezidenčných služieb (televízie a internetu pre domácnosti).
V SWANe, do svojho menovania za generálneho riaditeľa vo februári
2019, pôsobil Roman Vavrík ako poradca predstavenstva.

Michal Kemeník
Finančný riaditeľ
Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v
Bratislave, špecializácia IT, absolvoval v roku 2002. Svoje pôsobenie
v Telco sektore začal v spoločnosti eTel Slovensko vybudovaním
oddelenia služieb zákazníkom a vedením technického úseku pre DSL a
niektoré hlasové služby. Neskôr ako Customer Service Director prevzal
ďalšie zodpovednosti za návrh, implementáciu a prevádzku CRM a
fakturačného systému. V Dial Telecome sa od roku 2008 podieľal na
integrácii akvirovanej spoločnosti eTel Slovensko a od roku 2009 v
pozícii Chief Operations Officer zastrešoval plnenie úloh technického
oddelenia a zákazníckeho hotline. Po akvizícii Dial Telecomu
spoločnosťou GTS Slovakia v roku 2010 nastúpil do pozície IT Director. V
tejto roli skonsolidoval architektúru aplikácií pre podporu obchodných
a prevádzkových aktivít a so svojím tímom transformoval oddelenie
na modernú IT organizáciu orientovanú na poskytovanie interných IT
služieb zameraných na dodávanie hodnoty pre biznis.

Vedenie spoločnosti SWAN, a. s.
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Martin Mosný

/

Riaditeľ pre Business Development
V roku 1996 absolvoval Fakultu Elektrotechniky a informatiky STU v
Bratislave, špecializáciu telekomunikácie. Vzdelanie si rozšíril na Fakulte
podnikového manažmentu EU v Bratislave. V roku 1997 nastúpil do
spoločnosti nórskeho operátora Telenor. Po dvoch rokoch odišiel do
holandskej pobočky Telenoru (dnes Vizada Networks), kde pôsobil
ako Technický riaditeľ a zaslúžil sa o vybudovanie úspešnej spoločnosti
poskytujúcej profesionálne komunikačné riešenia pre množstvo
medzinárodných korporácií, sektor verejnej správy ako aj mimovládne
organizácie s dôrazom na inovatívnosť a vysokú kvalitu poskytovaných
služieb. V rámci zvyšovania kvalifikácie a odbornosti absolvoval štúdium
Core Leadership Program na Stockholm School of Economics. Do
spoločnosti SWAN nastúpil v roku 2008 na post Riaditeľa pre stratégiu
a rozvoj a okrem iného stál pri zrode štvrtého mobilného operátora
na Slovensku. Od júla 2015 viedol spoločnosť ako Výkonný, neskôr
Generálny riaditeľ. Na tejto pozícii doviedol spoločnosť do úspešnej
fúzie s BENESTRA, s.r.o. v januári 2019. Na pozícii Riaditeľa pre Business
Development sa venuje rozvojovým projektom.

Lukáš Koller
Riaditeľ Divízie korporátneho predaja
Pred nástupom do spoločnosti GTS Slovakia v roku 2001, pôsobil v
rokoch 1999 až 2001 ako broker pre holandského obchodníka s cennými
papiermi na Slovensku a v zahraničí. V spoločnosti GTS Slovakia začal
pôsobenie na pozícii Key Account Manager v čase, keď spoločnosť
začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom. Od roku 2009
viedol oddelenie korporátneho predaja a od roku 2013 aj ďalšie
oddelenia priameho predaja. Vo februári 2015 sa stal Obchodným
riaditeľom spoločnosti BENESTRA a vo SWANe je zodpovedný za B2B
a Wholesale obchodne aktivity spoločnosti. Súčasne je od mája 2018
členom dozornej rady SWAN, a.s.

Jaroslav Ferianec
Riaditeľ Divízie verejnej správy a regionálneho predaja
V roku 1994 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor
matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v
spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na
útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii Vedúci
oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel
v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel,
a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 Obchodným a
marketingovým riaditeľom spoločnosti SWAN.

Vedenie spoločnosti SWAN, a. s.
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Ján Mrva
Riaditeľ Divízie rezidenčného predaja
Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, pôsobil v oblasti
obchodu. V roku 2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v
spoločnosti Euroweb a odvtedy sa venuje oblasti telekomunikácií. Po
akvizícii spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na
pozícii obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa stal Vedúcim
oddelenia rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako Obchodný
riaditeľ spoločnosti SWAN, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj
predajných kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby.

Augustín Revák
Riaditeľ Technickej divízie
Svoje pôsobenie v Telco sektore zahájil v spoločnosti eTel Slovensko
už počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, špecializácia
elektronika a telekomunikačné systémy. Po absolvovaní univerzity v roku
2003 nastúpil do spoločnosti GTS Slovakia na pozíciu Project Manager.
Od roku 2006 viedol Projektové oddelenie, ktoré sa zaoberalo návrhom
a realizáciou zákazníckych pripojení a zastrešovalo konsolidáciu sietí
jednotlivých akvirovaných spoločností. V roku 2009 sa záber oddelenia
rozšíril aj na starostlivosť o komunikáciu s dodávateľmi, návrh chrbticovej
siete a zákazníckych riešení. Vo februári 2015 sa stal Technickým
riaditeľom spoločnosti BENESTRA.

Jozef Lasz
Riaditeľ Divízie stratégie a rozvoja
Po absolvovaní Fakulty Elektroniky a informatiky STU v 2006, sa začal
bližšie zoznamovať s problematikou mobilných dátových služieb, pri
ktorých ostal ďalších osem rokov - od prevádzkovania až po dizajn
a architektúru mobilných sietí. Tejto tématike sa venoval hlavne v
spoločnosti T-Mobile Slovensko (neskôr Slovak Telekom), kde stál
pri počiatkoch siete 4. generácie. Svoje skúsenosti sa rozhodol využiť
aj v zahraničí, konkrétne v divízii mobilných inovácií najväčšieho
holandského operátora KPN. Výsledkom bolo aj nasadenie služby LTE
roamingu medzi prvými operátormi v Európe. Od roku 2015 zodpovedá
za stratégiu a rozvoj v oblasti technológií a produktov v spoločnosti
SWAN, ako aj za nastavenie produktového portfólia rezidenčného a
korporátneho segmentu.

>
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Róbert Plonka
Riaditeľ Divízie zákazníckej starostlivosti
Po štúdiu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave,
začal v roku 2000 kariéru v oblasti zákazníckeho servisu na oddelení
Call Centra a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal
sa na realizácii a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných
Call Centier Nextry do Bratislavy za účelom poskytovania multijazyčnej
podpory zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil na pozícii Customer
Service Manager, kedy participoval na projekte implementácie nového
CRM systému a tiež vybudoval oddelenie pre spracovanie reklamácií a
riadenie retencie zákazníkov. Od roku 2013 pôsobí na pozícií Riaditeľa
zákazníckeho servisu, kde sa jeho zodpovednosť rozšírila o oddelenie
dohľadového centra a oddelenie podpory obchodnej administratívy.

Roland Kyška
Riaditeľ Divízie marketingu a komunikácie
Po štúdiu manažmentu na Filozofickej fakulte PU a rigoróznom konaní
na Fakulte masmédií PVŠ absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej
škole ekonomickej v Prahe. Pracoval ako novinár na redaktorských
pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch
2005 - 2006 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a
publicistiky STV, následne v rokoch 2007 - 2011 zástupcom šéfredaktora
týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011, riadil
spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a on-line
projektov. Od roku 2015 bol zodpovedný za korporátnu komunikáciu
skupiny a neskôr aj za marketing spoločnosti SWAN. Pôsobí tiež ako
riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, ktorá prevádzkuje
darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

Vojtech Nagy
Riaditeľ Divízie pre reguláciu a právne služby
Po štúdiu na STU nastúpil na pozíciu Produktového manažéra pre oblasť
dátových služieb do spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. V roku 2002
nastúpil do spoločnosti SWAN na pozíciu Marketingového manažéra.
Od roku 2007 sa venoval rozvoju produktového portfólia a integrácii
akvirovaných menších providerov na pozícii Vedúci produktového
oddelenia. V tomto čase sa zameral aj na rozvoj televíznych, internetových
a hlasových služieb pre domácnosti riešených na FTTx sieťach. Aktívne
sa spolupodieľal na získaní nových frekvenčných prídeloch v pásmach
1,8GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 26GHz. Od roku 2015 zabezpečuje súlad s
legislatívnymi normami a zákonmi na pozícii Riaditeľ pre reguláciu a
externé vzťahy.
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SWAN V ČÍSLACH

5

10 000

Viac ako 10-tisíc zákazníkov
pripojených cez technológiu LTE

70 000

70-tisíc spokojných domácností
pripojených na internet

TOP 5 telco spoločnosť
na Slovensku podľa tržieb

2

370

Sme dvojka v oblasti poskytovania
telekomunikačných služieb
pre korporátnych zákazníkov

15

400

Máme viac ako 15 rokov
skúseností v B2C, SME,
Enterprise aj Public segmentoch

0

<

LTE internet od SWANu TO.doma je dostupný už
vo viac ako 370 mestách a obciach po celom Slovensku

Je nás už spolu viac ako 400 skvelých kolegov

Success story
made in Slovakia

Z nuly na top značku trhu sme sa vypracovali so slovenským kapitálom
a slovenským manažmentom
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SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC,
SPOKOJNÁ FIRMA
Rok 2018 bol jedným z najdynamickejších
rokov počas existencie spoločnosti SWAN.
Dynamika bola spôsobená prípravou fúzie s
telekomunikačným operátorom BENESTRA
a dotkla sa všetkých oblastí života firmy.
Spoločnosti mali od mája 2018 jednotný Senior
Manažment, ktorý viedol firmy k právnemu
zlúčeniu k 1.1.2019. Počas tohto obdobia sa
zástupcovia firmy postupne oboznamovali
s kolegami, systémami a procesmi druhej
strany a pripravovali sa na spojenie kľúčových
platforiem a postupov. Zároveň sa tvorila nová
organizačná štruktúra spoločného podniku
a plánovanie najvhodnejšieho umiestnenia
nášho ľudského kapitálu na správnych oddelení
a rolí. Išlo o prípravu na spojenie dvoch
rovnocenných hráčov v rovnakom segmente
podobnej veľkosti čo do počtu zamestnancov.
Keďže nešlo o akvizíciu, ale spojenie rovných,
fúzia bola unikátna - z oboch spoločností
sme vyberali tie najlepšie postupy a systémy s
ambicióznymi cieľmi do budúcnosti.
Veľkým míľnikom na ceste k spojeniu bol event
Nový začiatok, ktorý sa konal v septembri 2018.
Na tomto evente bola odštartovaná nová vízia
SWANu, korporátna identita a nové hodnoty.
Bolo to prvé stretnutie všetkých zamestnancov
SWAN a BENESTRA a vytýčenie nového
smerovania.
Nové systémy riadenia výkonnosti,
odmeňovania a benefitov
Tak ako všetko v roku 2018, aj oblasť riadenia
ľudských zdrojov prešla významnou revíziou.
K 1.1.2019 sme pripravili nové zjednotené
systémy riadenia výkonnosti a odmeňovania
pre všetky skupiny pracovných pozícií s cieľom

viac motivovať k lepším individuálnym výkonom
a zároveň zaangažovať kolegov byť súčasťou
celku. Za týmto účelom sme zaviedli nové
motivačné programy, ktoré hlavné systémy
vhodne dopĺňajú.
Zrevidovali sme benefitný systém, vybrali
to najlepšie z oboch strán a zaviedli nové
prvky. Naša benefitná stratégia je založená
na podpore zdravia a rovnováhy v živote a
zároveň silne podporuje spolupatričnosť k tímu
a firme. Zdravie a rovnováhu medzi pracovným
a súkromným životom podporujeme cez
benefitnú dovolenku, celoročnú zdravotnú
starostlivosť, flexibilný pracovný čas, systém
MultiSport, príspevky na doplnkové dôchodkové
sporenie a iné benefity. Tímového ducha a
spolupatričnosť rozvíjame a podnecujeme cez
mnoho menších a väčších eventov v priebehu
celého roka. Súčasťou týchto aktivít sú aj
rôzne spoločné akcie v oblasti spoločenskej
zodpovednosti (Kvapka pre život, Ulice bez
smetí, Renovujme s radosťou a i.).
Kto sú naši zamestnanci
Právne zlúčenie spoločností SWAN a
BENESTRA nastalo k 1.1.2019. Do tohto
spojenia SWAN vstúpil so 185 zamestnancami
na hlavný pracovný pomer a 30 zamestnancami
pracujúcimi na dohodu. Z toho 65% kolegov
pracovalo v Bratislave a 35% na rôznych
pobočkách spoločnosti v regiónoch.
Priemerný fyzický vek zamestnancov SWANu
v roku 2018 bol 37 rokov, priemerný služobný
vek predstavoval 6 rokov. 65% zamestnancov
SWANu predstavovali muži a 35% ženy.

Dravý inovátor na trhu
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SPOLOČNOSŤ POSTAVENÁ
NA INOVÁCIÁCH A ĽUĎOCH
Rok 2018 bol pre spoločnosť SWAN, a.s.
významný vo viacerých ohľadoch. SWAN bol
opäť aktívny na poli konsolidácie slovenského
telekomunikačného trhu a zároveň naštartoval
viaceré projekty, ktoré reflektujú aktuálne
dianie, alebo predstavujú prípravu na budúce
roky v súlade s dlhodobou stratégiou. Takmer
20 rokov si spoločnosť úspešne buduje
meno poskytovateľa kvalitných služieb a
profesionálnych riešení v oblasti sieťových
technológií, internetových, hlasových
a
televíznych služieb s vyššou pridanou hodnotou.
SWAN, a. s. dlhodobo patrí medzi najväčších
telekomunikačných operátorov v Slovenskej
republike s vysokým rastovým potenciálom
postaveným najmä na inovatívnych riešeniach,
efektívnej obchodnej politike a senzitívnej
komunikácii so zákazníkom.
Svoj rastový potenciál SWAN potvrdil v roku
2017 avizovanou a následne v roku 2018 aj
realizovanou fúziou so spoločnosťou BENESTRA,
s.r.o. Vzhľadom na fakt, že obe spoločnosti boli

>>

lídrami v rôznych oblastiach, toto spojenie
predstavovalo najlogickejší harmonický vzťah,
ktorého výsledkom je najväčší slovenský
telekomunikačný operátor. Počas roku 2018
prebiehali prípravy, ktorých cieľom bolo
oficiálne spustenie spoločného podniku ku dňu
1.1.2019. Fúzia bola od začiatku kontrolovaná
novým spoločným manažmentom, ktorý bol
vyskladaný odborníkmi vo svojich oblastiach z
oboch spoločností. Úplné dokončenie procesu
konsolidácie a tým pádom plnohodnotné
zhmotnenie
naplánovaných
synergii
sa
očakáva počas roku 2019. Už dnes SWAN,
a.s. predstavuje plnohodnotného partnera
pre celé spektrum zákazníkov v segmentoch
B2C, B2B, B2G ako aj veľkých nadnárodných
operátorov, pre ktorých je SWAN dlhodobo
preferovanou značkou. Vzhľadom na aktuálny
vývoj telekomunikačného trhu, spoločnosť sa
netají svojimi ambíciami byť naďalej pripravená
vyhodnocovať akvizičné príležitosti.

Dravý inovátor na trhu
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SWAN, ako držiteľ licencií vo frekvenčných
pásmach 3,5 a 3,7 GHz, v roku 2018 pokračoval
v intenzívnej výstavbe siete LTE. Rozšírenie
siete o takmer 25% a zahustenie existujúcej
sprístupnilo službu ďalším potenciálnym
zákazníkom. Na tejto sieti SWAN poskytuje
inovatívne rezidenčné ako aj korporátne služby
plne využívajúce možnosti, potenciál a kvalitu
najmodernejších LTE sietí. Nová technológia
poskytuje širšiu paletu dátových produktov
s vyššími rýchlosťami pre celé spektrum
zákazníkov.

V oblasti rozvoja rezidenčných sietí SWAN, a.s.,
pokračovala v rozširovaní pokrytia domácností
a skvalitňovanie multimediálnych služieb
triple-play na vlastnej optickej sieti. Počas r.
2018 bol zahájený projekt inovácie televíznych
služieb, ktorého hlavným cieľom je zatraktívniť
ponuku, ešte viac spríjemniť a uľahčiť
používanie služieb a zároveň si udržať cenovú
konkurencieschopnosť. Na rapídnu evolúciu
internetovej televízie je SWAN pripravený a
v priebehu nasledujúcich rokov má v pláne
udávať trend na poli TV služieb v našom regióne.

Spoločnosť SWAN poskytuje elektronické
komunikačné
služby
prostredníctvom
prenosovej technológie IP MPLS vybudovanej
na optickej vysokokapacitnej chrbticovej sieti
s európskymi parametrami. Vďaka spájaniu
dvoch sieti operátor zvýšil pokrytie, rozšíril
svoje možnosti pripojenia o ďalšie technológie
(FWA 3.7, SHDSL.bis, DWDM) a efektívnejšie
nadimenzoval kapacity jednotlivých uzlov
ako aj celej siete. V neposlednom rade, fúzia
umožní poskytovať fyzické a virtuálne služby
v dvoch geograficky oddelených dátových
centrách, ktoré predstavujú základné bloky pre
poskytovanie moderných ICT služieb.

V oblasti ľudských zdrojov ťažila spoločnosť
SWAN, a.s., z fúzie so spoločnosťou BENESTRA,
s r.o., vďaka zamestnancom z oboch spoločností,
ktorí majú dlhoročné skúsenosti a zároveň si
uvedomujú veľký potenciál, ktorý prináša nový
spoločný podnik. Vzhľadom na zefektívnenie
štruktúr a procesov v roku 2017 a naštartovaniu
nových
dlhodobých
projektov,
počet
zamestnancov v roku 2018 bol konštantný.
Dlhodobý cieľ spoločnosti je budovanie imidžu
spoľahlivého zamestnávateľa, tak aby práca vo
SWANe bola vnímaná ako prestíž.

V roku 2018 bola podpísaná rámcová zmluva
s ministerstvom školstva Slovenskej Republiky
o
vybudovaní
jednotnej
komunikačnej
infraštruktúru za účelom poskytnúť školám
kvalitné pripojenie. Tento projekt, s názvom
EDUNET, má prísne kritériá na bezpečnosť,
kvalitu a garanciu poskytovaných služieb a
preto snáď nikoho neprekvapuje, že sa tejto
úlohy zhostil SWAN. Do projektu má možnosť
sa zapojiť cca 6 700 škôl a školských zariadení
a prvé školy začne operátor pripájať v prvom
kvartáli 2019.

Rok 2019 bude pre spoločnosť SWAN, a.
s., znamenať dokončenie konsolidácie s
BENESTRA, s.r.o. Okrem zjednotenia hlavnej
siete, systémov a služieb, spoločnosť plánuje
ďalšie investície do infraštruktúry, aby sa ďalej
zvyšovali pokrytie, kvalita a ponuka moderných
služieb. SWAN bude aj naďalej rozširovať
pokrytie svojou LTE sieťou vo frekvenčných
pásmach 3.5 a 3.7 GHz. V rámci služieb s
pridanou hodnotou plánuje operátor ďalší
rozvoj a modernizáciu služieb bezpečnosti,
správy lokálnych sietí zákazníka a internetu
vecí (IoT). Rezidenční zákazníci sa môžu tešiť
na vyššie rýchlosti pripojenia ako aj inovácie
pri službe IP TV a pripravovanej televízie cez
Internet (OTT TV).

Správa nezávislého auditora
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